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EL DIA 5 DE JUNY, TOTS A L’ESCOLA
(ESPORTISTES I ARTISTES)
El proper dissabte 5 de
juny tindrà lloc el tradicional Torneig de bàsquet de la nostra Escola.
Com ja sabeu, aquest dia
també es el dia de les exhibicions del treball desenvolupat pels alumnes
de les altres activitats de
l’Escola
de
l’Esport
(Psico -motricitat, Iniciació Esportiva i
Roda d’esports).
Des de fa uns
anys, a més a
més, també participen en aquesta
Diada els nois i
n o i e s
d e
l’activitat
extraescolar
d’Escacs.
Doncs bé, enguany també
participaran
en
aquesta
festivitat,
els
alumnes de l’activitat extraescolar
de
TEATRE,
que faran la seva representació al menjador de
l’escola.
També hi haurà el partidet de màxima rivalitat

de pares i mares que,
com es habitual, tancarà
el conjunt d’activitats.
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Sempre demanen la
col·laboració
de
aquells pares i mares
que vulguin ajudar al
muntatge i desmuntatge
de cistelles, arranjament
del menjador. etc... Tots
el que voleu apuntarvos, podeu adreçar-vos a
l’Anna Saracho.
Així que ja ho sabeu,
consulteu la vostra agenda i reserveu el proper
DISSABTE 5 DE JUNY DE
2004 per venir a l’escola.

Agenda Cultural/Dites
Col·laboracions
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Breus:

• Recordem a tots els
pares que aquesta revista
és oberta a qualsevol
article o col·laboració
que els pares, mares o
nens creguin interessant
i vulguin publicar.
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SETMANA DE BERENARS
Us recordem que els berenars pels nens que
realitzen alguna activitat extraescolar es donaran del 7 al 10 de juny.
Atesos els diferents horaris
de les activitats (migdia, tarda, ,...), es donaran en dies i
hores diferents. Seran els següents:

• Guarderia Es donarà dimarts 8 a mida que
vagin arribant. Cal ser una mica matiners
aquell dia.

• Escacs Es donarà a tots els
grups el dijous 9 a les 17 h

− Psicomotricitat (P5) Dimarts 8

• Resta de les activitats Es donarà aquella setmana (7 al 10 de juny) el mateix dia de
classe, a l’hora que acabin:
− Psicomotricitat (P3-P4) Dilluns 7
− Iniciació esportiva (1er) Dimecres 9
− Roda d’esports (3er) Dimecres 9

• Anglès Es donarà després de la demostració
(dilluns 7 a les 17 h ó a les 17,30 h segons
el grup).

− Iniciació esportiva (2on) Dijous 10

• Kàrate Es donarà dilluns 7 després de
l’exhibició.

− Teatre (3er) Dijous 10

− Roda d’esports (4art) Dimarts 8
− Teatre (1er) Dimarts 8

ACTIVITATS DE FINAL DE CURS
•Colònies: la reunió informativa es farà el dimarts 27 de maig a les 5 de la tarda al menjador de l’escola.
•XIIè Torneig de bàsquet Us recordem que el
dissabte 5 de juny hi ha el torneig de bàsquet
i d’activitats extraescolars en general, del qual
us informem en aquest mateix número de les
“Fulles”.
•Kàrate: La demostració tindrà lloc el dia
7 de juny (dilluns) a les 17’30 a l’escola.
Els pares podran participar-hi fent de maons que els alumnes han de destrossar.
•Teatre: Enguany la representació de final de curs es farà el dissabte 5 de juny
coincidint amb la festa d’activitats esportives i d’escacs.
•Demostració d’anglès Tindrà lloc el dilluns 7

de juny, a la mateixa escola. Es faran dues
representacions corresponents als dos grups.
Els alumnes de P4 la faran a les 17 h., i els de
P5 a les 17,30 h.
•Torneig Peona-Peó Com cada any, els
alumnes de l’activitat d’escacs participaran en
aquest tradicional campionat d’escacs. A
l’hora de tancament d’aquestes fulles encara
no ens han comunicat les dates.
•Festa de pares Esta prevista per
al dia 11 de juny (veure article en
aquest número de la revista)
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carnestoltes
l’AMPA. Aquest divendres20 de febrer la sort
no ens va acompanyar i el temps va estar inestable fins 30’ abans de l’actuació quan la
temuda pluja va començar. L’actuació es va
fer, però al menjador de l’escola i degut la
manca d’espai només pels nens.

Tot i que la festa de Carnestoltes queda ja
molt lluny, i donat que aquestes Fulles del
Parc són les primeres que es publiquen desprès de la celebració del Carnestoltes, volem
fer-ne com cada any una valoració.
Enguany la festa va esta marcada per les
condicions meteorològiques. El temps els últims anys havia respectat el dia de Carnestoltes i, tot i el fred, nens, pares, mares, familiars
i mestres vam
poder gaudir de
l’actuació del grup d’animació contractat per

El grup d’animació contractat, ROGER CANALS TRIO, va superar totes les expectatives i
va ser una actuació de molta qualitat: tocaven molt bé i una gran diversitat
d’instruments; van animar fantàsticament la
festa tot i les limitacions d’espai; i van explicar
un conte al final que va contribuir a calmar
als nens desprès de la gresca.
La xocolatada es va fer igualment al menjador però ja amb les famílies. La qualitat de la
xocolata va ser bona i amb prou quantitat per
a poder repetir, a més a més hi va haver melindros .

boixos per l’scalèstric III
Com ja sabeu, el passat mes de març es va fer
per tercer any consecutiu la trobada “boixos
per l’scalextric”.
Tot i que l’assistència no va ser massiva els
pares s’ho van passar d’allò més bé; en aquesta ocasió es va transmetre als fills l’entusiasme
de ser pilots de carreres per un dia.
Els més menuts van gaudir amb els cotxes,
participant i compartint l’emoció.
Es van veure cotxes curiosos i fins i tot un camió amb el seu “trailer”.
A més, el sol ens va acompanyar durant tot el
matí i també vam poder aprofitar per jugar a
l’aire lliure en el pati.
Us animem a participar en la propera trobada !!
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La diada de Sant jordi
La diada de Sant Jordi d'aquest any ha estat
tot un èxit, exceptuant la pluja d'última hora.
Va ser un dia de festa, on alumnes, mestres i
pares vam participar molt activament.
Aquest any hem comptat amb taules cedides
per l'ajuntament per muntar la parada de
venda de llibres, això ha anat molt bé per a
tothom. Els nens van poder veure tranquil·lament tots els llibres i així poder escollir aquell que més els agradava. La
venda de llibres va estar molt animada
tota la tarda, van apropar-se molts pares
a la parada per comprar llibres per a
adults i també aquells que els seus fills
tenien ganes de llegir.
A l'escola con ja sabeu van treballar per
aquest dia, el personatge d'en Tintín i les seves aventures, va estar molt i molt bé, tots els

cursos van fer un treball fantàstic, pares i fills
vam recórrer l'escola i ens ho vam passar
molt bé.
Èxit també de participació de pares per explicar contes. Aquest any s'ha introduït una novetat, el conte pels pares, estava ple, l'any vinent s'haurà de buscar un sala més gran.
Ens hem de felicitar tots plegats
per que va ser una diada amb
molta participació i que segur
farà que l'any vinent tots posem
més ganes per que tot vagi, com
a mínim, tant bé com aquest any.
La setmana següent al Sant Jordi,
l’AMPA va lliurar a totes les classes un obsequi (un lot de llibres i
contes) en reconeixement per la feina feta pel
dia de Sant Jordi..

activitat d’escacs
L’activitat d’escacs es desenvolupa amb tota
normalitat. Properament, i en dates encara
per confirmar, tindrà lloc el torneig Peona i
Peo en el que participa l’escola Parc del Guinardó. Com cada any, l’A.P.A. es farà càrrec
de les inscripcions i els alumnes de l’activitat
només hauran de sacrificar quatre tardes de
divendres per tal de gaudir dels escacs i competir. Esperem obtenir els mateixos resultats
que l’any passat, tot i que serà molt difícil de
repetir el bon paper que vàrem fer.
L’alumna Elisa Martínez, de 3r., com a Campiona Escolar de Barcelona, categoria sots-10
(benjamines), va representar la nostra escola
al Campionat Escolar de Catalunya celebrat a
la casa de colònies La Conreria, a Tiana, del 3

al 6 d’Abril. Va quedar en una meritòria quarta posició empatada a punts amb la tercera.
Felicitats Elisa, i el proper any esperem que
vinguis amb la copa gran!
Us esperem el proper dissabte 5 de Juny a
l’exhibició d’escacs del Torneig de l’Escola.
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Casal d’estiu
Un altre cop s’apropa l’estiu, (tot i que aquesta primavera tant plujosa faci pensar que el
bon temps no arribarà mai) i des de l’AMPA
s’ha estat treballant en l’organització del casal
d’estiu.
Enguany la selecció de l’empresa per a dur a
terme el casal no ha estat tant difícil, doncs
tot i que s’han comparat les diverses propostes que hem rebut, la continuïtat amb
l’empresa de l’any anterior ha estat reclamada per molts pares.

atraients (Can Dragó, Illa Fantasia, Tibidabo,
etc.); l’equip de monitors (molt engrescadors
amb els nens) i la qualitat del menjar (cuina
pròpia en lloc de catering).
Per tots aquest motius i enguany seguim amb
la mateixa empresa, que ens proposen un casal amb el mateix nivell de qualitat de l’any
anterior, tot i que
(per motius de salut)
ha hagut un canvi en
la coordinació.

El curs 2003 va gestionar el casal l’empresa
“espai màgic” i els pares i sobretot els nens
van restar molt satisfets.
Els aspectes que més van agradar del casal
del anterior van ser: l’oferta de excursions

Festa de pares 2004
El dia 11 de juny (divendres), cap a dos quarts
de vuit (19,30H) de la tarda, començarà el
tradicional sopar de pares, que com sabeu és
un comiat de l’AMPA al curs que acaba. Hi
poden participar tota la comunitat educativa:
pares, mares, nens, mestres, etc. Com és habitual, el menjar va a càrrec de tots nosaltres:
cada família aporta el que vulgui, sigui com-

prat o fet a casa, i ho compartim entre tots.
L’AMPA convida a begudes i cafè.

No hi falteu!

Canvi de monitors
En els últims dies s’han produït canvis en els
monitors de les activitats extra-escolars.
La Sta. Sílvia Rosa, que fins fa poc dirigia
l’activitat de teatre, degut a un canvi de domicili, ha tingut que ser substituïda per la Sta.
Rosi.
Així mateix en el servei de guarderia s’ha produït la substitució de les monitores Isabel i
Marta per les Stas. Agnès i Amanda.

Donem les gràcies a les que ens han tingut
que deixar per el treball realitzat i donem la
benvinguda a les noves incorporacions oferint-les la nostre ajuda i el suport que calgui.
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colònies
Ja queda ben poc, el curs està a punt d'acabar i això vol dir que arriba l'estiu, les vacances, i
amb elles uns dies fantàstics per passar-ho molt i molt bé tots junts : LES COLÒNIES.
Les colònies esdevenen una immillorable proposta educativa i de lleure, contribueix al desenvolupament personal ja que fomenten, entre d'altres, valors com: la solidaritat, el respecte i la
convivència en grup, i sobretot divertir-se tots junts, gaudint de la natura i l'entorn.
Es realitzen activitats relacionades amb l'entorn que afavoreixen la vida en grup, el contacte
amb la natura i la creativitat. Les més habituals són els jocs, les vetllades, les activitats esportives,
les excursions, els tallers, etc. i la PISCINA.
Com ja sabeu aquest any anem a un lloc fantàstic, Banyoles, bé doncs allà diu la llegenda
que.....
"A les darreries del segle VIII una bèstia fantàstica, descomunal, tenia aterrits els pobres banyolins. El
seu cau era una pregona caverna oberta arran de terra entre l'estany i el poble de Banyoles, situada en
el lloc conegut encara avui per "Clot del Drac". El monstre, semblant als animals prehistòrics per les seves proporcions colossals, era extraordinàriament horrible. Li cobria tot el cos escata d'afilades pues
d'os, que el feia invulnerable. Tenia llargues ales i arpons arquejats,...Diuen que dels ulls li sortien espurnes i que tenia un alè tan pestilent que en bufar assecava les plantes, empestava els camps.., però sobretot era molt voraç. Els habitants de Banyoles vivien amb l'ai al cor i no feien sinó repetir, plorant:
- El drac!, el drac!

La població de Banyoles va demanar ajut a les tropes de Carlemany per derrotar al drac, però
res de res, els va llençar una fumarada i l'alè, que van sortir amb la cua entre les cames!!!! Però
d'entre les tropes hi havia un sant home anomenat Mer. Ell assabentat de les malifetes del drac,
va demanar poder parlar amb ell. I així va ser, van xerrar una miqueta i el drac es va estovar
tant que va quedar com un xaiet.
Sant Mer va arribar amb el drac vora els banyolins i els va dir:
- Heus aquí la vostra bèstia maligna, l'espantós Drac. Ja podeu llençar les armes, no fa res! No li feu mal,
aquesta bèstia és inofensiva, només menja herbes i arrels.

I tothom es va donar per convençut i Sant Mer va portar al drac a l'estany i es va amagar en un
cau diferent del que estava. Mai més ningú ha sabut el seu amagatall, i d'això ja en fa molts
d'anys!!!!!
Sobre la figura del drac s'ha fet popular una
cançó:

que s'empassava els bous de tres en tres

Ens ho diu la història d'un vell poble

se'ls endrapava com qui no menja res.

que hi habitava un monstre fa molts anys.

I la gent de tota la contrada

Diuen que treia foc per les orelles

un tracte, amb gràcia, amb ell varen signar,

i per la boca, pel nas i pels queixals.

donant-li cols, patates i esbargínies

És el mon-mon, el monstre de Banyoles,

perquè aquell monstre es tornés vegetarià.

que men-men-men, que menjava persones.

És famós el monstre de Banyoles

És el mon-mon, el monstre de Banyoles,

i és que la vila és coneguda arreu

una per dia sense fer terrabastall.

pel famós monstre i pel seu bonic estany

Com veureu tenia tanta gana

i pel tren Pinxo, un tren ben especial.

i els cavallers que amb ell volien brega
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Agenda cultural
*Titelles de guant "Estem de festa" a càrrec de Cia. Tururut dins el marc de l' Aventura de
Llegir - Petit Format
Lloc: Biblioteca Pública Guinardó Mercè Rodoreda
Data: 15/05/04
Lloc: Biblioteca Pública El Carmel - Juan Marsé
Data: 22/05/04
*Contes "Dalí, una història fantàstica" a càrrec de L'Estenedor, teatre de titelles dins el
marc l'Aventura de Llegir - Petit Format
Lloc: B.P. El Carmel - Juan Marsé
Data: 16/06/04

Dites del mes de maig
1. MAIG HUMIT, FA AL LLAURADOR RIC
2. MAIG VENTÓS I JUNY CALENT, FAN BON VI I MILLOR FORMENT
3. PEL MAIG, LA SARDINA A RAIG
4. SI PEL MAIG EL FRED ÉS VIU, S'ESPERA UN BON ESTIU

Col·laboracions
¡ENHORABUENA

CHICAS!

El pasado 8 de Mayo se celebró en Lérida el “5è CONCURS INSTRUMENTAL SANT ANASTASI”.
Participaron un total de 325 niños y jovenes de Cataluña, Aragón, Euskadi, Valencia y Andorra.
El nivel de los jovenes músicos fue muy elevado, poniendo en un brite a los jurados, todos ellos
professionales del mundo de la música.
Pero dos de esos premios los han traído al Guinardó, ya que en la categoría infantil en música
de cámara se presentaron Nadhia Van Leeuwen y Núria Ramón de 3º, ganado el 2º y 3º premios respectivamente. Nadhia con el clarinete y Núria con la guitarra.
¡Enhorabuena chicas!

Nota de redacció: Des de l’equip de redacció de la revista “Les Fulles del Parc” ens agradaria que amb
aquests article s’obris un camí per a futures col·laboracions dels pares. Ens agradaria que qualsevol
alumne de l’escola que aconsegueix un premi o un èxit en una activitat, tot i que sigui fora del marc de
l’escola, ens ho féssiu saber a través d’un article. Tots ens alegrarem amb el nen!. Aprofitem per recordar
que aquesta publicació esta oberta a qualsevol col·laboració (opinions, crítiques, contes, dades interessats, recomanacions de llibres, etc). Animeu-vos!
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Inundaciones en la escuela
Todos sabemos, en mayor o menor medida, que a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa,
nuestra escuela volvió a “padecer” una inundación. Las aguas que provocan las inundaciones pueden
tener dos orígenes bien distintos. El primero seria la lluvia (inevitable e impredecible), y el segundo el
agua corriente.
Si bien contra el agua de lluvia poco o nada se puede hacer, por agua corriente ya hemos tenido
varias inundaciones debidas a actos de vandalismo/gamberrismo que nos acarrean consecuencias más o
menos graves en función del tiempo que el agua discurre libremente por el centro.
Actualmente la escuela dispone de riego automático programado, por lo cual, en principio, no se
puede cerrar la llave de paso en todo el año. Ahora bien, si tuviésemos que poner en una balanza riego
automático con posibles inundaciones en un plato y en el otro corte de agua en periodos vacacionales sin
riego automático ni inundaciones en estos periodos, creo que la balanza se inclinaría del lado del segundo platillo dado que de los tres periodos vacacionales, Navidad, Semana Santa y Agosto, en dos de ellos
la climatología nos seria favorable y no provocaría grandes perdidas vegetales en la escuela, y respecto
al tercer periodo podríamos abrir un foro de debate.
Todo esto es una reflexión en voz alta sobre uno de los problemas históricos de la escuela
(recordemos que parte de la escuela esta integrada en un bosque) y que, alguna vez, deberíamos
“ponernos las pilas” y, si desde el Distrito no se nos asegura que estos actos de vandalismo están totalmente controlados y tenemos nuestras instalaciones a salvo de “gamberradas”, optar por el “plan B” y
cerrar el agua corriente. Esperemos que no llegue el día que tengamos las plantas relucientes y todas o
casi todas las aulas y salas con dos o tres palmos de agua.
En capitulo aparte merece ser reconocida con “matricula de honor” la actuación que el día 13
tuvieron las monitoras del servicio de Guardería, el Personal Auxiliar y las maestras que “se mojaron los
zapatos” literalmente para paliar las consecuencias (con derivaciones eléctricas incluidas) de la inundación y poder hacer clase con normalidad. También merecen un “cero patatero” aquellos que, pese a tenerlo como obligación recogida en el Reglamento de Régimen Interior, no se “mojaron” ni avisaron a
nadie que pudiese acondicionar los espacios afectados.
Estamos en una escuela, esto no es una fábrica de churros ni hacemos tornillos, no disponemos
del espacio suficiente para reubicar a tres cursos, y menos si estos son P-3, P-4 y P-5, en otras salas simplemente por que no las hay. Los problemas entre adultos deben quedar entre adultos y sus consecuencias en ningún caso las debemos trasladar a los niños.
PEPE GOTERA.

